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restrita àsáreasrurais, passoua ocorrerdeforma endêmicaeepidêmicaem grandescidadesdo nordestebrasileiro.Objetivo: Descrever
a distribuiçãoespaciale identificar fatoressocioambientaisassociados
à incidênciadeleishmaniosevisceralna áreaurbana deTeresina
-PI entre1991e2000.Material e Métodos:Foramanalisados1744casosocorridosna áreaeperíodopropostos,
indicadoressocioeconômicos
edemográficoseum indicadorambientalextraídoa partir deimagemdesensoriamento
remoto.Estesdadosforam relacionadosutilizandosetécnicasde geoprocessamento
e de regressão
múltipla. Resultados:A análisedosmapastemáticosmostrouque osbairros de maior
incidência selocalizavam nas regiõesleste e sul da cidade,regiõesque concentraramtambém os bairroscom ml!i1orpercentualde
domicílioscom água canalizada,ligaçãoà redede esgotoecoletade lixo, alémdeapresentarem
uma rendamédiamaisbaixa doschefes
\
dedomicílio emaior taxade analfabetismo.Estasregiõesapreserttaram
tambémmaiorestaxasdecrescimentopopulacionalemaior área'cob
com vegetaçãoverde.Astaxasde incidênciapor bairro apresentaram
autocorrelaçãoespacialsignificativa,detectadaatravésdo
cálculo do índicedeMoran. Identificou-seo uma interaçãoentreo crescimentopopulacionale o índicede vegetação,
deforma queáreas
com alto crescimentopopulacional e com vegetaçãoabundanteapresentaramasmaiorestaxasde incidênciade leishmaniosevisceral.
Estasvariáveis,asimcomoo percentualdedomicílioscom águacanalizadapermanceramsignificantementeassociadas
à incidênciade
leishmaniosevisceralno modelofinal de regressãolinear espacial.Conclusão:Adistribuiçãoda leishmaniosevisceralna áreaurbanade
Teresinadurante a décadade 90 foi heterogênea,
estandosua incidênciaassociadaaosbairrosperiféricoscom maior coberturavegetal
ocupadosrapidamentee seminfra-estrutura sanitária adequada.Outrosfatoresque possivelmenteapresentamdistribuição espacial
heterogênea,
comoo númerodeindivíduossusceptíveis
na população,poderiamtambémcontribuir paraexplicara incidênciada doença
na cidade.

P-308
FATORESQUE INFLUENCIAMNADISPERSÃODAVETORADALEISHMANIOSE
VISCERALAMERICANADias-Lima,
Artur; Sherlock,Italo; LAPEN-CPqGM -FIOCRUZ.40295-001,Salvador,Bahia,Brasil. alima@cpqgm.fiocruz.br
Introdução: ALutzomyialongipatpis (Lutz& Neiva,11)12)
principalvetoradaleishmaniose
visceralamericana,
distribui-segeografi~ente
pelamaioria dosEstados
Brasileiros.Suapresençaeexpansãogeográficaestãogeralmenteassociadas
a determin~aszonasfitogeográficas,
áreasdesmatadase atividadesantrópicas. Estudosrealizadospelo Laboratóriode Parasitologiae Entomologia-LAPEN -CPqGM,
demonstraramassociação
da vetoracomdiferentestiposdevegetaçãoesuadispersãoativaepassiva.Objetivos:Investigaradispersão,.ativa
e passivadar. longipatpis. Material e Métodos:Comobase,foi utilizado o bancode dadosdo LAPEN,com registrosde mais de quatro
décadasde coletasdeflebótomos.Oslocaisdeocorrênciadar. longipatpisforam mapeados
e sobrepostos
aosdadosfito geográficos
obtidos
atravésde satélite,confeccionados
pela EMBRAPA.
Consideraram-se
também os relatosde simpósiose congressos
e os registradosna
literaturasobreoutrosfatoresquepoderiampropiciaradispersão
davetora.Resultados:Possível
dispersão
da vetorapara áreasecologicamente
adequadaséfeita ativamentepelo vôo,quepôdealcançarcomprovadamente
cercade mil metros,embuscade novasfontesalimentares,
locaisderepousoereprodução.Parecequea altitudenão influencia na distribuiçãoda vetora,poisestaseencontraem locaisdesdeo nível
do mar a elevadasaltitudes.Já o clima das áreasde ocorrênciada vetoraé bastantevariável.Comreferênciaa vegetaçãofoi observada
acentuadaassociação
da distribuiçãodar. longipatpis com áreasde cerrados,caatingase áreasdesmatadas.
Nolitoral sulda Bahia,onde
sefaz presentea MataAtlântica,a vetoraestáausente.Na regiãoAmazônica,a presençada vetoraestárestritaà áreasde lavrados,savanas
eáreasdesmatadas
para agropecuária.Estesdadossugerema dispersão
provavelmente
influenciadapelaintervençãoantrópica.Especulasea existênciadeuma possíveldispersãopassivaatravésde transporteda vetoraemveículosmotorizados,assimcomotambém, atravésde
terrasadubadase estercos
de animais.Conclusão:Devidoà presençade características
inerentes,ar. longipatpis não seadaptaasáreas
florestadas.No entanto, essasáreas depoisde desmatadas,
favorecemo desenvolvimentodo ciclo biológico da vetora. As atividades
antrópicasatuam como fatorespredisponentes
para a dispersãoda vetorae conseqüentemente
da transmissãoda leismaniosevisceral.
Auxilio financeiro: CNPqebolsadeDoutoradoCAPES.

P-309
FORMA OLIGOSSINTOMÁTICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA: ESTUDO PROSPECTIVO CLíNICO E
SOROEPIDEMIOLÓGICO'
DeAthayde,AidalucydoS.C.; Chagas,EugêniaJ.P.;Corrêa,ZuiladeJ.; Silveira,FemandoT.-Instituto EvandroChagas(SVS);Núcleode
MedicinaTropical (UFPa);SecretariaMunicipal de Saúdede Barcarena,Belém,Pará.
Introdução: A infecçãohumana por Leishmania (L.) chagasi pode resultar em um largo espectroclínico, variando de um estado
infecciosoassintomático,
passando
por um estadoinfecciososub-clínico(Ieishmaniose
visceraloligossintomática)
, atéum estágioinfeccioso
clinicamenteativo (Ieishmaniosevisceralclássica).Entretanto,ainda nãoestãosuficientementedefinidosossinais e sintomasda forma
sub-clínica oligossintomática,o quetem contribuidopara a sub-notificaçãode registrosda doença.Objetivo: Definir osprincipaissinais
e sintomasda forma oligossintomáticada leishmaniosevisceral,assimcomoo seuperfil de reaçãosorológicapor imunofluorescência
indireta(RIFI). Material e métodos:Áreaestudada: localidadeCabresto
no municípiode Barcarena,
nortedo Estadodo Pará.População:
307indivíduos(61 famílias) residentesna localidadeCabresto.Tipo de estudo: longitudinal prospectivoduranteum ano,no qual a
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populaçãosobestudofoi examinadaclinica esorologicamente
em trêsmomentos,a intervalosdeseismeses.
Avaliação cl(nica: constou
deexameclínico efísicode todososindivíduos,buscando-se
principalmenteaidentificaçãodesinais esintomasrelacionadosà doença.
E.r.amesoroI6g;co:realizadopor RIFl.utilizando a forma amastigotacomoantígenoea diluiçãolimitante 80 (IgG).Análise estat(stica:
realizadacom auxílio do programa Epi-info 6.04 e Bio-Estat2.0, e testesQui-quadrado,testeexato de Fisher e testeG (p < 0,05%).
Resultados:Noinício do estudoforam identificados34indivíduossoropositivos
(prevalênciainicial 11%),com títulos variandode 320a
640IgG. Destes,20 (59%)apresentaram
comoqueixasprincipais tosse(17%),adenopatias(35%),palidezcutâg~-mucosa (60%)esopro
cardíaco(18%).Aevoluçãoda sorologiamostrouque oito indivíduospermaneceramcomtítulos iguais atéuma ano, dozenegativaram
nesse
períodoe oito aumentaramchegandoa títulos máximosde 2.560IgG.No decorrerdo estudo,novecasosnovos(incidência 2,9%)
foram identificadoscom títulos sorológicosiniciais quevariaram de 320a 1.280IgG, e todosapresentaram-se
sintomáticosquandoda
conversãosorológica,com sinais e sintomassemelhantesaos dosindivíduos primo-infectados(tosse22%,adenopatia22%,palidez
cutâneo-mucosa55%).Ao final de um ano haviam 43 casosacumulados(prevalênciafinal 14%)e 29 casos(prevalência5,5%)de
indivíduosportadoresde infecçãosub-clínica (forma oligossintomática).Comparando-se
ossinais esintomasdosindivíduosinfectados
(sorologiapositiva) com osindivíduosnão infectadosencontramosdiferençaestatística«0,05%) para adenopatia,palidezcutâneomucosae soprocardíaco.Nenhum dospaçientesprecisoudetratamentoespecífico,
uma vezque nãohouveevoluçãopara a forma ativa
dadoença.Conclusões:Estesresultadossugeremquea forma oligossintomáticada leishmaniosevisceralparecemais frequentedo que
é divulgada,necessitando
sermaisbemdefinida atravésde parâmetrosclínico e laboratorial.

P-310
FOURTY-EIGHT
PATIENTSWITH HIVDIAGNOSED
WITH VISCERALLEISHMANIASIS
IN TERESINA,BRAZIL,FROM1993TO 2003.
Holanda,Thiago;SilvaFilho,joão P.;Silva,FernandaA.M.; Castro,AndréR.; Rêgo,RodrigoS.N.; Leal,Vilmar M.; Costa,DorcasL.; Costa,
CarlosH. N.;UniversidadeFederaldo PiauÍ e Instituto deDoençasTropicaisNatanPortela.Teresina,PiauÍ.
Introduction: During the last decades,the leislimaniasis,in specialthe visceralleishmaniasis(VL), havebeenknown 'asimportant
opportunisticinfections in imunossupressed
patients,specially in those hostswith AcquiredImmune DeficiencySyndrome(AIDS).
Consideringthe high incidenceof urban VLin the Stateof Piauí andthe increasingnumber ofAIDSpatients,it becamevery importantto
reviewthe associationof thesetwodiseases,
aswell asthe descriptionof the clinical presentationof theseco-infectedpatientsin the area.
Objective:To identifythe casesof co-infection VL-AIDS, occurredin the stateof Piauíand to describeits clínical presentation.Patients
and Methods:The two listsof recordsofAIDSand VLof in-patientsof the Institute of Tropical Diseases
Natan Portella,locatedin the city
of Teresina,
werechecked,from the first diagnosedpatient, in 1993,until the present.The lístswerethen crossedmanually and the cáses
ofco-infectionwereidentified. Following,the files wereanalyzedin a waythat alI the relevantinformation wasregisteredin appropriate
forms.AlI patientswereseropositivefor HIV.Thecriteria for the diagnosisof VLwerethe presenceof typical clínical signs,parasitological
andserologicaltestsand,for a minority of patients,responseto empiric therapy.Results: It wasfound 48 patientswith.co-infection.Out
ofthese,55,1%patientswerefrom Piauí,42,9%from Maranhãoand 2%from ParáStates.The annualnumber of casessince 1993was:3,
3,2,3,4,3,7,4,3,5 and 13. Only 6,1%of them were20yearsold or less(including one 7 yearsold boy), 71,4%werebetween20 and 40
yearsold and 22,5%were40or older.Feverwasidentified in 77,5%of the patients.Palenessin lowor moderatedegreeoccurredin 69,4%
and 16,3%had veryseverepaleness.Ninety-sixpercentwereanemic,14,3%had somedegreeof j aundice.Hepatomegaly
wasidentified in
38.8%,and 75,5%hadsplenomegaly.
Otheropportunisticinfectionswereidentifiedin 59.2%of thepatients.The averages
of the hematocrit
value,the leukocytesand lymphocytescountswere27,4%,4006,3/mm3and 26,5%respectively.
Mostpatientshad CD4countsabove100
cells/mm3.Fromthe patientsthat weresubmittedto sternalpuncturethe resultswerepositivein 45,9%and88,5%had aserologictestfor
VLtestedaspositive.Only2 recordswereconfirmed asfrom intravenousdrug addictedpersons.One-thirdof the patientswith co-infection
AIDSand VLdied.Conclusion: Theclinic of the co-infectedpatientsis similar to the clinic of patientswith isolatedinfections,of AIDSor
VL.Analyzingthe incidenceof caseseachyear,it wasverified that the occurrenceofco-infectionstartedduring the epidemicofVL in 19931994,and that there wasthe newoutbreak of the year of 2003,when there wasa newexplosionof VL.The use of intravenousdrugs,
consideredasa relevantrisk factor in countriesasSpain,werelíttle evidencedin our study,aswell asthe CD4countwasmuch higher.The
present
work registered48 cases"
morethan the half of the number of casespublishednationally.This reportis an importantwarning for
the requirementof HIV serologyfor adult patientswith VLand VLdiagnostic testsfor patientswith HIVwith reverof unknown origin or
splenomegaly,
originatedfrom endemicareas.

P-311
FRACIONAMENTO
DE EXTRATOOBTIDODE PROMASTIGOTAS
DELEISHMANfABRAZIUENSISE PERFILDE RECONHECIMENTO
PORSOROSDE PACIENTESCOMLEISHMANIOSETEGUMENTAR
]osianeS.M.Carvalho;MárciaT. Xavier;RoqueP.Almeida;EdgarM. Carvalho.Serviçode Imunologia -HUPES -UFBa
Aleishmaniosetegumentar,doençacausadapor protozoáriosdo gêneroLeishmania,apresentaelevadaprevalênciano estadodaBahia,
Brasil,ondeo principal agenteetiológico é a L. braziliensis. Moléculasda superfíciedo parasitasãoimportantes para o processode
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